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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 
         ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 
 
 

Α ξ η ζ.   π λ ε δ ξ ί α ζ ε ο: 9/31-3-2022  

 

Αξηζ. Απνθ: 31/2022 

Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 9εο ζπλεδξίαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

ΘΕΜΑ 1ν     Επί αηηήζεωο ηνπ Παιαηζηηθνύ πιιόγνπ Κεξθίλεο  γηα θηινμελία 

αζιεηώλ ζηε Μαζεηηθή Εζηία Κάηω Πνξνϊωλ ζην πιαίζην ηνπ 

Παλειιήληνπ Πξωηαζιήκαηνο Πάιεο. 

                 

                    

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 31ε ηνπ κελόο Καξηίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Πέκπηε    θαη ώξα 14:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε 

ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο ηειεδηάζθεςεο, ύζηεξα από ηελ 

κε αξηζκό πξση: 2301/31.3.2022  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  ε 

νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο ηνπ Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  

Γήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  

Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).  

 

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία δεθαεπηά      (17) κειώλ  θαη ηελ απνπζία δέθα    (10) κειώλ,  

όπσο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 
2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 3 Ησαλλίδνπ Καξία 

4 Γήκνπ Ησάλλεο 4 Θνξσλίδεο Παύινο 
5 Ειαηίληζεο Αληώληνο 5 Κνπκηδίδεο Χαξάιακπνο 

6 Ηληδέο Ληθόιανο 6 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 
7 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 7 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο 
8 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο 8 αββίδεο Παλαγηώηεο 
9 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο 9 παλίδεο Δπζύκηνο 

10 Ινύγγνο Εήζεο 10 Φραγκαλής Δημήτριος 

11 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   
12 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

13 Ραβαλίδεο Χξήζηνο   

14 Ρόδε νπιηάλα   

15 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   
16 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

17 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   
 

   

 

   

     

 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ 
θιήζεθε λόκηκα. 
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Σν 1ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο  , 

Αληηδήκαξρνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Πνηόηεηαο Εσήο θαη Αζιεηηζκνύ  θαη είπε 

όηη ζην πιαίζην ηεο ζπλδηνξγάλσζεο ηνπ  Παλειιήληνπ Πξσηαζιήκαηνο  

Πάιεο  πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ί ζην θιεηζηό γπκλαζηήξην Θάησ Πνξντσλ 

ζηηο 2 θαη 3 Απξηιίνπ , ε  Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Πάιεο κέζσ ηνπ 

Παιαηζηηθνύ πιιόγνπ Θεξθίλεο , δεηά ηελ θάιπςε θάπνησλ εμόδσλ. 

Απηό πνπ δεηείηαη είλαη ε θάιπςε δηακνλήο 50 αηόκσλ γηα δπν βξάδηα κε 

πξστλό θαζώο θαη ε ζίηηζε ηνπ ζπλόινπ ησλ αζιεηώλ . πγθεθξηκέλα 

πξόθεηηαη γηα ζίηηζε 80 αηόκσλ ηελ Παξαζθεπή θαη ην άββαην κε παξνρή 

βξαδηλνύ γεύκαηνο θαη 150 αηόκσλ ην άββαην θαη ηελ Θπξηαθή κε παξνρή 

κεζεκεξηαλνύ γεύκαηνο. 

ύκθσλα κε ηηο δειώζεηο ησλ πιιόγσλ νη αζιεηέο αλακέλεηαη λα 

μεπεξάζνπλ ηνπο 350 , νη ζπλνδνί , νη ππάιιεινη ηεο νκνζπνλδίαο , νη 

δηαηηεηέο θαζώο θαη νη γνλείο πνπ ζα ζπλνδεύζνπλ ηνπο αζιεηέο γηαηί 

πξόθεηηαη γηα αζιεηέο ειηθίαο 15-16 ρξνλώλ , ζα μεπεξάζνπλ ηνπο 200. 

Θιείλνληαο ν θ. Ιεσλάθεο ηόληζε όηη ε πεξζηλή αληίζηνηρε δηνξγάλσζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε απόιπηε επηηπρία κε ηνλ θόζκν λα θεύγεη 

ηθαλνπνηεκέλνο αιιά θαη ελζνπζηαζκέλνο κε ην θπζηθό θάινο ηεο πεξηνρήο.  

  

Αθνύ νινθιεξώζεθε ην ζέκα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα 

απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο  θαη 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2020 , κεηά από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε , 
 

 

Οκόθωλα Απνθαζίδεη  
 

1. Εγκρίνει τη δωρεάν θηινμελία  θαη ζίηηζε πελήληα (50) αζιεηώλ πάιεο  ζηε 

Καζεηηθή Δζηία Θάησ Πνξντσλ  ζηηο 1 θαη 2 Καξηίνπ.  

2. Δγθξίλεη ηελ παξνρή   κεζεκεξηαλνύ γεύκαηνο 150 αηόκσλ ην άββαην 2 

Απξηιίνπ θαη  ηελ Θπξηαθή 3 Απξηιίνπ. 

 

 

   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 31/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
     ΣΙΝΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
          Τπνγξαθή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
Σ.Τ 

 
Τπνγξαθέο 16 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΜΟΤΥΣΙΔΗ ΦΩΣΙΟ 

 

 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
  

ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 


